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Veel professionals werken in een context waarin verwacht wordt dat zij publiek 

en professioneel verantwoording afleggen (accountability). Professionele 

beroepsgroepen stellen gedragscodes op en professionele en nationale organisaties 

monitoren of men handelt volgens de afgesproken maatschappelijke en professionele 

codes. Wanneer dit niet het geval is kan de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen in 

het uiterste geval worden ingetrokken. Cliënten of anderen kunnen professionals 

publiek ter verantwoording roepen door hen aan te klagen via het tucht-, civiel of 

strafrecht. Door zorgen van cliënten en het publiek over de kwaliteit en veiligheid van 

professionele diensten worden professionals geconfronteerd met een toenemend aantal 

regels en richtlijnen. Tevens lopen professionals een risico op reputatieschade doordat 

de focus van media meer en meer gericht is op incidenten en fouten. Deze 

ontwikkelingen dragen bij aan een toenemende verantwoordingsdruk op professionals. 

De perceptie die een individu heeft over het moeten afleggen van verantwoording 

vormt een belangrijke drijfveer voor gedrag. Individuen kunnen het afleggen van 

verantwoording zien als een verplichting om een beoogd doel te bereiken. Dit kan leiden 

tot meer vasthoudendheid om het doel te bereiken. Maar wanneer het doel niet bereikt 

dreigt te worden, kan dit leiden tot het minimaliseren van de persoonlijke impact. 

Studies over het moeten afleggen van verantwoording en het effect daarvan op het 

gedrag van individuen in organisaties zijn schaars en laten tegengestelde resultaten 

zien. Dit proefschrift beoogt het inzicht te vergroten in de relatie tussen hoe 

professionals de context van publieke en professionele verantwoording ervaren en hoe 

zij zich binnen deze context gedragen.  

Een werkveld waarin publieke en professionele verantwoording prominent 

aanwezig is, is de gezondheidszorg. Medisch specialisten zijn verplicht om te werken 

volgens professionele standaarden die zijn opgezet en worden gemonitord door 

toezichthoudende organisaties. Ook kunnen medisch specialisten door patiënten ter 

verantwoording worden geroepen via tucht-, civiel of strafrecht. Dit kan consequenties 

hebben in de vorm van een geldboete, disciplinaire maatregelen of strafrechtelijke 

maatregelen. Daarnaast is er binnen de gezondheidzorg sinds het verschijnen van het 

rapport ‘To err is human’ (Kohn et al., 2000), waarin het jaarlijkse aantal doden door 

medische fouten in de Verenigde Staten geschat wordt op 44.000 tot 98.000, een sterke 

focus op het verbeteren van de kwaliteit van gezondheidszorg, maar ook op medische 

incidenten. Deze incidenten, en hoe relevante stakeholders inclusief 
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gezondheidszorgorganisaties op deze incidenten reageren, hebben grote impact op 

medewerkers in de gezondheidszorg en hun welzijn (Seys et al., 2013a), en hebben ertoe 

geleid dat medisch specialisten en andere werknemers in de gezondheidszorg worden 

gezien als ‘second victims’ van medische incidenten (Wu et al., 2000; Seys et al., 2013b). 

Vanwege de sterke publieke en professionele verantwoordingscontext in de 

gezondheidszorg en gegeven het onderwerp van dit proefschrift, zijn medisch 

specialisten een geschikte doelgroep van professionals voor mijn onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM
Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017 PDF page: 162PDF page: 162PDF page: 162PDF page: 162

Nederlandse samenvatting 

 

162 

 

In hoofdstuk 1 bespreek ik drie theorieën die als uitgangspunt dienen voor dit 

proefschrift: accountabilitytheorie, ‘risk as feelings’-theorie en ‘job crafting’-theorie. De 

accountabilitytheorie geeft inzicht in de onderliggende principes van publieke en 

professionele verantwoording en geeft aanwijzingen over hoe individuen de druk om 

verantwoording af te moeten leggen ervaren en erop reageren. In deze studie focus ik 

me op de attitude van professionals ten aanzien van het moeten afleggen van 

verantwoording. Attitude bestaat uit een cognitieve en emotionele component en vormt 

een belangrijke drijfveer voor gedrag. Volgens de ‘risk as feelings’-theorie zijn in 

risicovolle situaties emoties een belangrijke drijfveer voor gedrag. Daarmee kan deze 

theorie het gedrag van professionals in de context van publieke en professionele 

verantwoording helpen verklaren. De context van publieke en professionele 

verantwoording stelt eisen aan de uitvoering van het werk en creëert een grote 

verantwoordelijkheid en werkcomplexiteit. Dit kan voor professionals aanleiding zijn 

om hun werk te gaan craften. Job craften is het proactief aanpassen van werktaken, 

persoonlijke interacties of werkcognities om uit eigenbelang persoonlijke 

werkgerelateerde doelen na te streven. Waar de accountabilitytheorie aanwijzingen 

geeft over percepties en gedrag in relatie tot verantwoordingsdruk, kan de ‘job crafting’-

theorie helpen om proactief gedrag in het eigen belang, in deze uitdagende 

verantwoordingscontext, te verklaren. 

In dit proefschrift heb ik op basis van leemtes in de onderzoeksliteratuur drie 

onderzoeksdoelen geformuleerd. Een eerste leemte in de accountabilityliteratuur 

betreft het gevoel over verwachte verantwoording. In de literatuur wordt aangegeven 

dat er weinig bekend is over wat het betekent om als individu te ‘voelen’ dat men 

verantwoording af moet leggen. Het onderzoeken van de individuele attitude ten 

aanzien van verwachte verantwoording kan een bijdrage leveren aan het vergroten van 

kennis hierover.  

Een tweede leemte is te vinden in de literatuur omtrent emoties en gedrag. Er 

wordt in de literatuur aangegeven dat er nog vele vragen zijn over de rol van emoties bij 

gedrag van individuen in organisaties. Van het afleggen van verantwoording is uit de 

literatuur bekend dat het op het werk kan leiden tot spanning en emotionele uitputting 

(Hall et al., 2006) en een depressieve stemming (Lanivich et al., 2010). Binnen de 

gezondheidszorg kan de dreiging van het moeten afleggen van verantwoording leiden 

tot gedrag dat tegengesteld is aan de veiligheid van de patiënt. Enkele studies tonen aan 
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dat angst voor aanklachten kan leiden tot zogenaamde ‘defensieve zorgverlening’ 

(Studdert et al., 2005) en tot terughoudendheid in het rapporteren van incidenten 

(Pfeiffer et al., 2010), en dat het een barrière kan vormen om incidenten met patiënten 

te bespreken (O’Connor et al., 2010). Om een bijdrage te leveren aan het vullen van de 

leemtes in de literatuur omtrent de rol van emoties in relatie tot gedrag in de context 

van publieke en professionele verantwoording, heb ik mijn eerste twee 

onderzoeksdoelen als volgt geformuleerd: 

 

Onderzoeksdoel 1: Het vergroten van kennis over attitudes, in het bijzonder emoties, 

en potentiële verschillen in attitudes die professionals hebben ten aanzien van de 

publieke en professionele verantwoordingscontext waarin zij werken. 

 

Onderzoeksdoel 2: Onderzoeken hoe attitudes van professionals ten aanzien van de 

verwachte publieke en professionele verantwoording bijdragen aan gedrag dat 

ingaat tegen de veiligheid van hun cliënten.  

 

Een derde leemte heeft betrekking op de ‘job crafting’-literatuur. Tot dusver is er 

nog weinig bekend over wat werknemers zelf kunnen doen om de druk te reduceren die 

zij mogelijk ervaren bij het werken in een steeds nadrukkelijker aanwezige 

verantwoordingscontext en hoe zij met deze context omgaan. De sancties waarmee 

professionals geconfronteerd kunnen worden vanuit professionele en nationale 

organisaties, kunnen negatieve gedachten en emoties oproepen (Frink et al., 2008; Hall 

et al., 2017). Het is aannemelijk dat deze gedachten en emoties kunnen leiden tot gedrag 

dat niet strookt met de afgesproken maatschappelijke en professionele codes. Hoewel in 

de literatuur is aangegeven dat het belangrijk is om de context waarin individuen 

werken in ogenschouw te nemen wanneer gedrag binnen organisaties wordt onderzocht 

(Johns, 2006), is het niet duidelijk welke invloed de context van publieke en 

professionele verantwoording heeft op de ‘job crafting’-methodes die individuen 

hanteren. Ook zijn de doelstellingen van individuen om te job craften nauwelijks 

onderzocht. Het is aannemelijk dat deze binnen een sterke verantwoordingscontext niet 

beperkt blijven tot eerder in de literatuur geïdentificeerde doelstellingen van 

‘werkresultaat’ en ‘welzijn’. Het onderzoeken hoe professionals acteren binnen een 

verantwoordingscontext, en welke persoonlijke doelen zij hierbij hanteren, levert kennis 
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op die medisch specialisten, hun leidinggevenden en andere professionals kan helpen 

om op een goede manier om te gaan met deze verantwoordingscontext. Mijn derde 

onderzoeksdoel heb ik als volgt geformuleerd: 

     

Onderzoeksdoel 3: Het vergroten van het begrip over hoe professionals, in een 

context van publieke en professionele verantwoording, hun werk craften en het 

identificeren van de doelstellingen die zij hierbij hanteren. 

 

Om deze onderzoeksdoelen te kunnen realiseren heb ik drie datasets 

verzameld. De eerste dataset bestaat uit interviews met stakeholders in het 

aanklaagproces van medisch specialisten. De tweede dataset bestaat uit 31 diepte-

interviews met medisch specialisten in acht verschillende ziekenhuizen over hun 

attitude ten aanzien van de verwachte publieke en professionele verantwoording en 

hun gedrag ten aanzien van het bespreken van incidenten met patiënten. Deze 

medisch specialisten hebben verhalen en voorvallen uit de praktijk met mij gedeeld 

over hoe zij in hun dagelijks werk omgaan met de context van publieke en 

professionele verantwoording. De derde dataset bestaat uit data van 214 medisch 

specialisten die met behulp van vragenlijsten zijn verzameld in acht verschillende 

ziekenhuizen. De medisch specialisten zijn bevraagd over hun attitude ten aanzien 

van (in hun ogen) terechte en onterechte aanklachten, de druk die zij ervaren vanuit 

zorgvragende patiënten, en hun defensieve zorgverlening. De data zijn verwerkt in 

vier verschillende hoofdstukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM
Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017 PDF page: 165PDF page: 165PDF page: 165PDF page: 165

  Nederlandse samenvatting 

 

165 
 

In hoofdstuk 2 verken ik de context van klachten en aanklagen, waarin medisch 

specialisten werken. Ik onderzoek potentiële factoren die van invloed zijn op de relatie 

tussen het risico op een aanklacht en het gedrag van medisch specialisten dat ingaat 

tegen de veiligheid van patiënten. Uit eerdere studies blijkt dat het risico op aanklachten 

kan leiden tot ‘defensieve zorgverlening’ (Studdert et al., 2005), terughoudendheid in 

het rapporteren van incidenten (Pfeiffer et al., 2010), en dat het een barrière kan 

vormen om incidenten met patiënten te bespreken (O’Connor et al., 2010). Additionele 

factoren kunnen de relatie tussen het risico op aanklachten en deze gedragingen, die 

ingaan tegen de veiligheid van patiënten, beïnvloeden. Het identificeren van deze 

factoren vergroot het begrip van het onderliggende mechanisme van deze relatie.  

Op basis van 22 interviews met medisch specialisten en andere stakeholders in 

het aanklaagproces (i.e. medisch specialisten, directieleden van ziekenhuizen, 

zorgverleners verantwoordelijk voor patiëntveiligheid, vertegenwoordigers van 

gezondheidszorginstanties, juridisch specialisten in de gezondheidszorg, directieleden 

van verzekeraars en vertegenwoordigers van organisaties voor patiënten en medisch 

specialisten) wordt de complexiteit van zorg geïdentificeerd als een belangrijke factor 

die van invloed is op de relatie tussen het risico op een aanklacht en 

patiëntveiligheidsgedrag van medisch specialisten. Andere belangrijke factoren die op 

basis van de interviews worden geïdentificeerd, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid 

en een niet-beschuldigende reactie van de directie in de richting van medisch 

specialisten na een incident. 
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Hoofdstuk 3 is gericht op het onderzoeken van de attitude van medisch 

specialisten ten aanzien van het risico op een aanklacht en hoe deze attitude 

samenhangt met het bespreken van incidenten met patiënten. Eerdere studies 

onderzochten enkel de emotie van angst voor het risico op een aanklacht als barrière 

voor het bespreken van incidenten met patiënten. Mijn werkhypothese in dit 

proefschrift is dat naast de angst van medisch specialisten voor een aanklacht, ook hun 

gedachten en emoties zoals bezorgdheid, kwaadheid en stress van invloed kunnen zijn 

op het bespreken van incidenten met patiënten.  

Op basis van kwantitatieve attitudescores verdeel ik de 31 medisch specialisten 

die aan dit onderzoek hebben deelgenomen in clusters en analyseer ik per cluster het 

gedrag van het bespreken van incidenten met patiënten. Aanvullend onderzoek ik op 

basis van diepte-interviews de principes die medisch specialisten hanteren bij het 

bespreken van incidenten met patiënten en hoe risicocalculaties, motivatie en andere 

factoren deze principes beïnvloeden. Deze kennis draagt bij aan 

onderzoeksdoelstellingen 1 en 2 van dit proefschrift door het identificeren van de 

attitude van medisch specialisten met betrekking tot een aanklacht en het achterhalen 

van specifieke emoties die een rol spelen bij terughoudendheid in het bespreken van 

incidenten met patiënten. Omdat deze terughoudendheid als een vorm van job crafting 

wordt gezien, draagt de kennis ook bij aan onderzoeksdoel 3 doordat het laat zien hoe 

terughoudendheid tot stand komt.  

De resultaten van de studie in hoofdstuk 3 laten zien dat medisch specialisten 

variëren in hun attitude ten aanzien van het risico op een aanklacht. De clusteranalyses 

resulteren in twee qua omvang ongeveer gelijke clusters: 1) een cluster met medisch 

specialisten die relatief meer bezorgd zijn en negatieve gedachten hebben over een 

aanklacht, en 2) een cluster met specialisten die zich relatief minder zorgen maken en 

minder negatieve gedachten hebben over een aanklacht. De attitudes van de medisch 

specialisten in beide clusters variëren het sterkst in bezorgdheid, stress, angst, 

kwaadheid, en zich persoonlijk aangevallen voelen door het risico op een aanklacht. 

Hiermee toon ik aan dat de context van aanklagen, naast angst, ook andere emoties en 

gedachten oproept en tevens dat de attitudes van medisch specialisten ten aanzien van 

deze context variëren. 

Daarnaast komt uit de analyses naar voren dat zestig procent van de medisch 

specialisten in het meer bezorgde cluster terughoudendheid betracht in het bespreken 



514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM514791-L-bw-Renkema-SOM
Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017Processed on: 25-10-2017 PDF page: 167PDF page: 167PDF page: 167PDF page: 167

  Nederlandse samenvatting 

 

167 
 

van incidenten met patiënten. Dit geeft aan dat negatieve emoties in relatie tot het risico 

op een aanklacht, en niet alleen angst, een barrière vormen om incidenten met patiënten 

te bespreken. Deze specialisten hanteerden principes dat het bespreken van incidenten 

met patiënten kan leiden tot beschuldigd worden van het incident, dat incidenten 

moeten worden gezien als complicaties en dat men patiënten niet onnodig ongerust wil 

maken. Zeventig procent van de medisch specialisten in het relatief minder bezorgde 

cluster gaf aan niet terughoudend te zijn in het bespreken van incidenten met patiënten. 

De resultaten van mijn studie laten dus zien dat de attitude van medisch specialisten ten 

aanzien van een aanklacht een significante rol speelt bij hun bereidheid om incidenten te 

bespreken met patiënten. 
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In hoofdstuk 4 meet ik de attitude van medisch specialisten ten aanzien van 

aanklachten in relatie tot defensieve zorgverlening. Onder defensieve zorgverlening 

wordt verstaan: het uitvoeren van extra testen of procedures (bevestigingsgedrag), of 

het vermijden van hoog-risico patiënten of procedures (vermijdingsgedrag), 

hoofdzakelijk om het risico op een aanklacht te verminderen. Omdat een groot deel van 

de aanklachten niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard, maak ik onderscheid 

tussen terechte aanklachten, waarvan sprake is wanneer iemand een fout heeft gemaakt 

of nalatig is geweest, en onterechte aanklachten, waarvan sprake is wanneer de medisch 

specialist naar aanleiding van een onverwachte gebeurtenis niet het gevoel heeft dat er 

iemand incorrect heeft gehandeld. Vanwege te verwachten boetes en maatregelen bij 

terechte aanklachten veronderstel ik dat een meer negatieve attitude ten aanzien van 

terechte aanklachten gerelateerd is aan meer defensieve zorgverlening en dat een meer 

negatieve attitude ten aanzien van onterechte aanklachten niet gerelateerd is aan meer 

defensieve zorgverlening. Aanvullend onderzoek ik de relatie tussen de druk die 

medisch specialisten ervaren vanuit zorgvragende patiënten en defensieve verlening. De 

attitude ten aanzien van een aanklacht wordt mogelijk versterkt door druk die men 

ervaart vanuit patiënten. De combinatie van deze twee factoren is dan mogelijk een 

betere voorspeller van defensieve zorgverlening dan enkel de attitude ten aanzien van 

een aanklacht. De kennis die hiermee wordt vergaard draagt bij aan het in kaart brengen 

van de attitude van medisch specialisten ten aanzien van aanklachten, in relatie tot 

defensieve zorgverlening die ingaat tegen de veiligheid van de patiënt. In dit proefschrift 

wordt defensieve zorgverlening gezien als een ‘job crafting’-activiteit, omdat men de 

zorgverlening proactief aanpast om werkgerelateerde doelen na te streven in het eigen 

belang. Daarom draagt de kennis tevens bij aan het ontrafelen van ‘job crafting’-gedrag 

door professionals 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat meer kwaadheid en gevoel van 

onrechtvaardigheid over terecht aanklagen gerelateerd is aan een hogere mate van 

defensieve zorgverlening. De kwaadheid en het gevoel van onrechtvaardigheid over 

terecht aanklagen kunnen mogelijk worden verklaard door het criminaliseren van 

fouten, waarbij een fout als nalatig gedrag wordt beschouwd en leidt tot een aanklacht. 

Daarnaast blijkt dat meer angst, bezorgdheid en stress over onterecht aanklagen 

samenhangt met een hogere mate van defensieve zorgverlening. Deze emoties met 

betrekking tot onterecht aanklagen kunnen voortvloeien uit de vaak lange procedures 
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die met een aanklacht gepaard gaan en negatieve aandacht in de media. De 

regressieanalyse laat zien dat de druk die medisch specialisten ervaren vanuit 

zorgvragende patiënten de gevonden relaties niet versterkt, maar dat de door hen 

ervaren druk rechtstreeks gerelateerd is aan defensieve zorgverlening. Dus blijkbaar is 

de druk die medisch specialisten ervaren vanuit patiënten een aanvullende factor die 

defensieve zorgverlening verklaart. 
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In hoofdstuk 5 gebruik ik een ‘job crafting’-lens om te bestuderen hoe medisch 

specialisten hun werk craften in de context van publieke en professionele 

verantwoording. Ik gebruik de ‘job crafting’-lens omdat ik mij wil focussen op relatief 

permanent gedrag, waarbij werk wordt vormgegeven om persoonlijke doelen na te 

streven. Tevens wil ik in kaart brengen hoe deze persoonlijke doelen zich verhouden tot 

de doelen van het verantwoordingssysteem waarbinnen de medisch specialisten 

werken. Voorgaande studies wekken de verwachting dat verantwoording ‘job crafting’- 

gedrag zou kunnen initiëren. Daarom onderzoek ik het gedrag van medisch specialisten 

en de doelstellingen die zij hiermee voor ogen hebben binnen een context van publieke 

en professionele verantwoording. Vanwege de potentiële sancties die men opgelegd kan 

krijgen en vanwege het sterke besef dat men mogelijk verantwoording moet afleggen 

voor fouten met schadelijke uitkomsten en een grote impact, verwacht ik dat medisch 

specialisten hun werk craften en gedrag adopteren dat de doelstellingen van de 

systemen ondermijnt die zijn geformuleerd door professionele instituten en worden 

verwacht door het publiek. Door het ‘job crafting’-gedrag van medisch specialisten te 

onderzoeken in een context van potentiële aanklachten, vergroot ik de empirische 

kennis over hoe een dergelijke context professionals aanzet tot het craften van hun werk 

en identificeer ik de bijbehorende doelstellingen om te craften.  

Op basis van 31 diepte-interviews toon ik aan dat medisch specialisten hun werk 

craften door het veranderen van hun werktaken en door meer interactie met collega’s 

en patiënten. Cognitief craften, veranderingen in hoe men aankijkt tegen het leveren van 

zorg, werd nauwelijks gevonden. In termen van taakeisen en hulpbronnen (Tims et al., 

2012) craften medisch specialisten hun werk door zich professioneel te ontwikkelen en 

hun capaciteiten ten volste te benutten (vergroten van structurele hulpbronnen), de 

emotionele intensiteit van het werk te verminderen, risicovolle situaties/cases te 

vermijden, verantwoordelijkheid af te schuiven naar anderen (verminderen van 

belemmerende taakeisen), en door het vragen van advies en feedback aan collega’s 

(vergroten van sociale hulpbronnen). De gegeven voorbeelden van gedrag dat ingaat 

tegen de veiligheid van de patiënt (i.e. terughoudendheid in het bespreken van 

incidenten met patiënten en defensief bevestigings- en vermijdingsgedrag) zijn 

eveneens vormen van job crafting waarmee medisch specialisten proberen te 

balanceren tussen de doelstellingen van het systeem van verantwoorden en hun 
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persoonlijke doelen. Naast ‘job crafting’-gedrag kwam uit de resultaten van de 

interviews het volgende naar voren:  

• Men past verschillende vormen van job crafting toe in verschillende 

werkfasen. Ik heb deze fasen als volgt gelabeld: onderzoek, post-behandeling 

en verantwoording. 

• Ik heb de volgende stimuli voor job crafting in de publieke en professionele 

verantwoordingscontext geïdentificeerd: druk die men vanuit de patiënt 

ervaart, angst over het eigen handelen richting de patiënt, de 

noodzakelijkheid om hoog-risico procedures toe te passen, emotionele druk 

en twijfel na een behandeling, en de dreiging van een aanklacht.  

• Job crafting is gericht op drie persoonlijke doelen die hierna worden 

toegelicht. 

 

Een eerste hoofddoel van medisch specialisten is om hun reputatie te 

beschermen door de volgende subdoelen na te streven: het vermijden van conflicten, het 

zich voorbereiden op het verantwoorden, en het vermijden van de consequenties van 

het verantwoorden. Een tweede hoofddoel dat men nastreeft is het reduceren van 

emotionele stress en het beschermen van het welzijn. Deze twee hoofddoelen worden 

nagestreefd door onnodige procedures toe te passen en/of procedures te vermijden, de 

verantwoordelijkheid voor patiënten te spreiden, verantwoordelijkheden op collega’s af 

te schuiven en door terughoudend te zijn in het bespreken van incidenten met patiënten. 

Deze gedragingen stroken niet met de doelstellingen van het verantwoordingssysteem 

dat professioneel en sociaal verantwoord handelen nastreeft. Het derde hoofddoel dat ik 

heb geïdentificeerd in deze studie en dat wel in lijn is met de doelstellingen van het 

verantwoordingssysteem, is het handhaven en verbeteren van prestaties door het 

streven naar het reduceren van risico’s die kunnen leiden tot potentiële fouten, en het 

vragen van bevestiging aan collega’s.  

Tijdens dit onderzoek ontdekte ik specifieke ‘stimuli-job crafting-doel’-patronen 

in het job craften van medisch specialisten die gerelateerd zijn aan werkfasen, die ik heb 

geïdentificeerd. In de onderzoeksfase (d.w.z. het onderzoeken van de patiënt) passen 

medisch specialisten twee patronen toe, te weten: het ‘vermijden van potentiële 

verantwoording’ en ‘zich indekken tegen potentiële verantwoording’. Wanneer een 

patiënt niet tevreden is over een behandeling of wanneer er een incident is opgetreden, 
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komt in de post-behandelingsfase het patroon naar voren dat ik heb gelabeld als ‘het 

zoeken naar bevestiging en het omgaan met de nasleep’. Men deelt incidenten met 

collega’s en zoekt bij hen naar bevestiging van eigen gedrag. In de verantwoordingsfase, 

wanneer men verwacht ter verantwoording te worden geroepen, komt een patroon naar 

voren dat ik heb gelabeld als ‘het reduceren van de consequenties van het afleggen van 

verantwoording’. De dreiging van een aanklacht leidt tot gedachten over potentiële 

consequenties en dit kan tot gevolg hebben dat men besluit om potentiële consequenties 

te reduceren.  
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Hoofdstuk 6 bevat een discussie over de belangrijkste bevindingen, de 

theoretische bijdragen en de praktische implicaties van dit proefschrift. Ik heb 

onderzocht hoe professionals de context van publieke en professionele verantwoording 

ervaren en hoe zij zich binnen deze context gedragen. De contributie van dit onderzoek 

is meervoudig. 

Ten eerste draagt het onderzoek bij aan de accountabilityliteratuur over 

verantwoording doordat het de kennis vergroot over de attitude van professionals, in 

het bijzonder voor wat betreft emoties, ten aanzien van het afleggen van publieke en 

professionele verantwoording. De resultaten geven een meer genuanceerde kijk op 

emoties, en in mindere mate op gedachten die men heeft, binnen een context van 

publieke en professionele verantwoording. De verschillen in attitude die ik heb 

gevonden, helpen om de verschillen in gedrag van professionals in deze context te 

verklaren. Dit onderzoek schept ook meer duidelijkheid over het concept van attitude 

ten aanzien van aanklachten en voorziet in een instrument om dit concept te meten. 

Daarnaast vormen de gevonden ‘job crafting’-patronen een belangrijke empirische basis 

voor het ‘social contingency model’ van Tetlock (1985, 1991, 1992), waarin wordt 

gesteld dat individuen bij het omgaan met verwachte verantwoording zich gedragen als 

intuïtieve politici en proberen hun image en status te handhaven. Ten slotte is de 

bevinding dat men via job crafting laveert tussen doelstellingen van het 

verantwoordingssysteem en eigen persoonlijke doelen een belangrijke aanvulling op de 

‘meso level theory of accountability’ van Frink en collega’s (2008). 

Ten tweede geeft dit onderzoek inzicht in hoe de attitude van de professional ten 

aanzien van de verwachte publieke en professionele verantwoording bijdraagt aan 

gedrag dat ingaat tegen de veiligheid van cliënten. De resultaten laten zien dat de 

context van publieke en professionele verantwoording een negatief effect kan hebben op 

het gedrag van professionals om incidenten te delen met hun cliënten. Daarnaast komt 

het belang van emoties naar voren bij het bepalen van hoe en met wie men informatie 

deelt. Deze resultaten dragen bij aan de literatuur over het delen van persoonlijke 

informatie en de literatuur over het openbaar maken van incidenten. In dit onderzoek 

zijn ook specifieke emoties geïdentificeerd die een rol spelen bij defensieve 

zorgverlening. Emoties van schuld en schaamte leiden tot vermijdingsgedrag. 

Bezorgdheid, stress, angst, gevoel van onrechtvaardigheid en kwaadheid leiden tot 

bevestigings- en vermijdingsgedrag. Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren dat de 
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druk die men ervaart vanuit cliënten bijdraagt aan het vermijden van risicovolle 

situaties. Deze bevindingen dragen bij aan de literatuur over de rol van emoties bij 

gedrag in risicovolle situaties. 

Ten derde levert dit onderzoek een belangrijke bijdrage aan de ‘job crafting’- 

literatuur doordat het inzicht geeft in hoe professionals, in een context van publieke en 

professionele verantwoording, hun werk craften en de doelstellingen die zij hierbij 

hanteren. De resultaten laten zien hoe de context waarbinnen men werkt ‘job crafting’-

gedrag beïnvloedt. In dit onderzoek heb ik twee nieuwe manifestaties van job crafting 

geïdentificeerd: het vermijden van risicovolle situaties en het afschuiven van 

verantwoordelijkheden. Ook heb ik een nieuw ‘job crafting’-doel geïdentificeerd: het 

beschermen van de eigen reputatie. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat 

job crafting binnen deze context gericht is op het verdedigen en handhaven van de 

persoonlijke sociale identiteit. Ten slotte laat dit onderzoek zien dat job crafting een 

temporeel aspect heeft doordat in verschillende werkfasen, verschillende vormen van 

job crafting zijn geïdentificeerd. 

Ik hoop dat dit proefschrift bijdraagt aan het vergroten van de theoretische 

inzichten over hoe professionals zich gedragen in een sterke verantwoordingscontext en 

hoe zij laveren tussen hun eigen doelstellingen en de doelstellingen van systemen van 

publieke en professionele verantwoording. Ook hoop ik dat mijn bevindingen niet de 

reactie oproepen tot meer en strengere regelgeving om sociaal en professioneel 

ongewenst gedrag in te perken. Daarentegen kunnen de inzichten in dit proefschrift 

professionals, hun leidinggevenden, managers en politici inspireren om de context van 

publieke en professionele verantwoording te veranderen zodat de negatieve impact op 

professionals vanuit deze context wordt verminderd. Dergelijke veranderingen zijn niet 

alleen goed voor de professionals zelf maar ook, zoals dit proefschrift aantoont, voor 

hun cliënten en het publiek dat zij dienen. 
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